สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 1/2561
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. นายคมกริช

เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าหัวหน้าสํานักงานจังหวัด
ประธาน
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
2. ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
4. นายสมพร วะเท
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลําปาง
5. นางชญาณ์นันท์ นันทธนาคาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แทน ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง
6. นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง
7. นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แทน สถิติจังหวัดลําปาง
8. นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายทวีศักดิ์ วังแวว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพงษ์ศักดิ์
2. นางสนันตน์ชินา
3. นายมณฑล
4. นางสุธาสินี
5. นายอภิชน
6. นายนที
7. นายกฤติณภัทร

ปลัดเทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว
เทศบาลนครลําปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดลําปาง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดลําปาง

ศักรภพน์
วงค์ลาวัลย์
ภู่ทอง
ทองเชี่ยว
ประมุข
ปีบ้านใหม่
ยั่งยืน

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เนื่องจากประธานในที่ประขุมติดภารกิจ ไม่สามารถมาประชุมพิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ในครั้งนี้ได้ จึงขอมติที่ประชุมให้เลือกประธานในที่ประชุม
- ที่ประชุมลงมติเลือก หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปางเป็นประธานการประชุม จํานวน 7 เสียง
ประธาน
1.2 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัดของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลําปาง ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งเป็นการเลื่อนการ

-2ประชุมจากครั้งก่อน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า การ
พิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน มีหลายโครงการและใช้งบประมาณ
จํานวนมาก และควรได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ แต่การประชุมในวันดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนของคณะกรรมการ
ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มีมติให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการฯ เป็น วันอังคาร ที่ 16 มกราคม ๒๕
61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานจังหวัดลําปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
1.3 ในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาผลการประชุมของคณะทํางาน
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งได้จัดประชุม ครั้งที่ 3/2560
ไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และได้มีการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ของส่ว นราชการและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จํ า นวน 9 หน่ ว ยงาน เพื่ อ
นําเสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครัง้ ที่
2/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ๒560
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ และให้
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ/แก้ไข รายงานการประชุม ภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ปรากฏว่า มีการแก้ไขจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม ดังนี้
- ผู้ไม่ มาประชุม (ติดภารกิจ) ลําดับที่ 3. จากเดิม ประธานชมรมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําปาง แก้ไขเป็น ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดลําปาง

มติทปี่ ระชุม

รับทราบการแก้ไขรายงานประชุม และรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ๒560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องทราบเพือ่ พิจารณา
3.1 ผลการพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. ในการ
ประชุมของคณะทํางานกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อปท. โดยมีการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ จํานวน 9 หน่วยงาน
3.1 การพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ของเทศบาลนครลํ า ปาง
จํานวน 14 รายการ งบประมาณ 764,818.80 (เดิม 752,064.40 บาท) (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)

เลขานุการ

เทศบาลนครลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะทํางานกลั่นกรองฯเพื่ อขอความเห็นชอบในการจั ดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 14
รายการ งบประมาณ 764,818.80 บาท ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว การจั ด ซื้ อ
ดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะทํางานกลั่นกรองฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-3ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,000 บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 28,800
บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 57,600 บาท
3.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 11 ในราคาเครื่องละ
21,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 20,80๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 20,800 บาท
3.1.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 59 ในราคาเครื่องละ 5,800 บาท และหน่วยงาน
จัดหาได้ ในราคาเครื่องละ 5,400 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 10,800 บาท
3.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล (*เพิ่มเติม ของสํานัก
การศึกษา) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ
11 ในราคาเครื่องละ 21,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 20,90๐ บาท
จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 125,400 บาท
3.1.5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ การสํ าหรับเครื่องคอมพิ วเตอร์ และคอมพิ วเตอร์
โน้ตบุ้ค (*เพิ่มเติม ของสํานักการศึกษา) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 67 ในราคาชุดละ 3,8๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคาชุดละ 2,10๐ บาท จํานวน 6 ชุด รวมงบประมาณ 12,600 บาท
3.1.6 เครื่องสแกนเนอร์แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A1 หรือ 24 โดยไม่
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงาน
จัดหาได้ในราคาเครื่องละ 179,760 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 179,760 บาท
3.1.7 การให้บริการอินเทอร์เน็ตเทศบาลนครลําปาง ความเร็วอินเทอร์เน็ต
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 150/75 MBPS โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคา 19,500 บาท/เดือน จํานวน 6
เดือน รวม 117,000 บาท
3.1.8 การให้บริการอินเทอร์เน็ตสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6
แห่ง โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
แห่งที่ 1-5 ในราคา 13,500 บาท/เดือน (ความเร็ว download/upload ไม่น้อยกว่า
150/20 MBPS รวม 15 วงจร) จํานวน 8 เดือน รวมราคา 108,000 บาท แห่งที่ 6 ราคา
5,000 บาท/เดือน (ความเร็วในประเทศ/ ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 20/2 MBPS รวม 1 วงจร)
จํานวน 8 เดือน รวมราคา 40,000 บาท รวมงบประมาณ 148,000 บาท
3.1.9 การให้บริการอินเทอร์เน็ตแหล่งเรียนรู้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
โดยไม่มี คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
แห่งที่ 1-2 ในราคา 631.30 บาท/เดือน (ความเร็ว download/upload ไม่น้อยกว่า 30/10
MBPS รวม 2 วงจร) จํานวน 8 เดือน รวมราคา 5,050.40 บาท แห่งที่ 3-4 ในราคา 963
บาท/เดือน (ความเร็ว download/upload ไม่น้อยกว่า 150/20 MBPS รวม 2 วงจร) จํานวน
8 เดือน รวมราคา 7,704 บาท แห่งที่ 5 ในราคา 1,284 บาท/เดือน (ความเร็ว
download/upload ไม่น้อยกว่า 200/80 MBPS) จํานวน 8 เดือน รวมราคา 10,272 บาท
รวมงบประมาณ 23,026.40 บาท

-43.1.10 การให้บริการอินเทอร์เน็ตอาคารเคนเน็ต 1 แบบ share bandwidth ความเร็วไม่
น้อยกว่า 30/10 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ในราคา 631.30 บาท/เดือน จํานวน 6 เดือน รวมงบประมาณ 3,787.80 บาท
3.1.11 การให้บริการอินเทอร์เน็ตอาคารเคนเน็ต 2 แบบ share bandwidth ความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 30/10 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ในราคา 631.30 บาท/เดือน จํานวน 6 เดือน รวมงบประมาณ 3,787.80 บาท
3.1.12 การให้บริการบริการอินเทอร์เน็ตสําหรับป้ายประชาสัมพันธ์ จอ LED ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบ share bandwidth ความเร็วไม่น้อยกว่า 30/10 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 6 แห่ง ราคา 631.30/วงจร
จํานวน 6 วงจร รวมราคา 3,787.80 บาท/เดือน จํานวน 8 เดือน รวมงบประมาณ 30,302.40 บาท
3.1.13 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับการใช้งานกล้องวงจรปิด บริเวณ
ตลาดอัศวิน ความเร็วไม่น้อยกว่า 200/80 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคา 1,200 บาท/เดือน จํานวน 8 เดือน รวมงบประมาณ
9,600 บาท
3.1.14 การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับการใช้งานกล้องวงจรปิด บริเวณ
ตลาดสนามบิน ความเร็วไม่น้อยกว่า 200/80 Mbps โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคา 1,200 บาท/เดือน จํานวน 8 เดือน รวมงบประมาณ
9,600 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนดจํานวน 5 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กําหนด จํานวน 9 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
1) รายการที่ 4-5 ประธานขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม โดยให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาความเห็นชอบการดําเนินการจัดหาเพิ่มเติมของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่
ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะทํางานกลั่นกรองฯ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การจัดหาอุปกรณ์
ดังกล่าว เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนผ่านสํานักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําปางให้เทศบาลนครลําปางดําเนินการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
ทางโรงเรี ยนในสั งกั ดของเทศบาลนคร ตามโครงการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาว่ าด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือซักซ้อมจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเร่งลงนามใน
สัญญาให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ซึ่งขณะนี้ได้ขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 (มีนาคม)
ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบการดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเท่านั้น
2) รายการที่ 9 ให้หน่วยงานแก้ไขรวมจํานวนวงจรที่ใช้ และรวมงบประมาณให้ถูกต้อง
- หน่วยงานได้จัดหาใหม่รายการที่ 9 ดังนี้ แห่งที่ 1-2 จัดหาใหม่ 1,262.60 บาท/เดือน
และ แห่งที่ 3-4 จัดหาใหม่ 1,926 บาท/เดือน ทั้งหมด 5 แห่ง รวม 8 เดือน งบประมาณรายการที่ 9
คือ 35,780.80 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 764,818.80 บาท
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
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3.2 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จํานวน 13 รายการ งบประมาณ 1,397,700 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 13 รายการ
งบประมาณ 1,397,700 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7 ในราคาเครื่อง
ละ 16,000 บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 15,500 บาท จํานวน 20 เครื่อง รวมงบประมาณ
310,000 บาท
3.2.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 2,800 บาท จํานวน 20 เครื่อง
รวมงบประมาณ 56,000 บาท
3.2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับกระดาษขนาด A3 โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 40 ในราคาเครื่องละ 7,900
บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 7,800 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,800 บาท
3.2.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึด (Inkjet โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 47 ในราคาเครื่องละ 7,700 บาท และ
หน่วยงานจัดหาได้ในราคา 7,600 บาท จํานวน 22 เครื่อง รวมงบประมาณ 167,200 บาท
3.2.5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 42 ในราคา
เครื่องละ 7,900 บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 7,800 บาท จํานวน 6 เครื่อง รวม
งบประมาณ 46,800 บาท
3.2.6 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้ อ 49 ในราคาเครื่ องละ
17,000 บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 16,500 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ
66,000 บาท
3.2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์โนต์บุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 16,000 บาท
และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 15,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 31,000 บาท
3.2.8 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โนต์บุ๊ก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 67
ในราคาเครื่องละ 3,800 บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 26,600 บาท
3.2.9 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
CCTV ปี 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 6 ในราคาเครื่องละ 22,000
บาท จํานวน 12 เครื่อง รวมงบประมาณ 264,000 บาท

-63.2.10 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 11 CCTV ปี
2559 ในราคาเครื่องละ 24,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 48ฆ,000 บาท
3.2.11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ปี 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ
11 ในราคาเครื่องละ 9,400 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 18,800 บาท
3.2.12 เครื่องพิมพ์ LINE MATRIX PRINTER โดยไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคาเครื่องละ 350,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 350,000 บาท
3.2.13 จอสัมผัสมัลติทัช touch screen display ขนาด 19 นิ้ว โดยไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในราคาเครื่องละ 5,500 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,500 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม กําหนด
จํานวน 11 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 2 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.3 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลําปาง จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 193,200 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
4 รายการ งบประมาณ 193,200 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 16,๐๐๐ บาท จํานวน 6 เครื่อง รวมงบประมาณ 96,000 บาท
3.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (หน้าจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 30,000 บาท
3.1.3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 2,8๐๐
บาท จํานวน 10 เครื่อง รวมงบประมาณ 28,000 บาท

-73.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยไม่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงานจัดหา
ได้ในราคาเครื่องละ 4,900 บาท จํานวน 8 เครื่อง รวมงบประมาณ 39,200 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่ าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด
จํานวน 3 รายการ และไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.4 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลต้นธงชัย
อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 351,400 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลต้นธงชัย ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ
งบประมาณ 351,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้ อดั งกล่าว อยู่ ใ น
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 16,000 บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคา 15,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณ 15,900 บาท
3.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,000 บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคา 29,900
บาท จํานวน 7 เครื่อง รวมงบประมาณ 209,300 บาท
3.1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 41 ใน
ราคาเครื่องละ 3,300 บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคา 3,200 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม
งบประมาณ 6,400 บาท
3.1.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด Net work แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 42
ในราคาเครื่องละ 7,900บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคา 7,800 บาท จํานวน 4 เครื่อง
รวมงบประมาณ 31,200 บาท
3.1.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 47 ในราคาเครื่องละ 7,700
บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคา 7,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
7,600 บาท

-83.1.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 2,800
บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคา 2,700 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 5,400 บาท
3.1.7 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 69 ในราคา
ชุดละ 11,000 บาท และหน่วยงานได้จัดหาได้ในราคาชุดละ 10,800 บาท จํานวน 7 ชุด รวม
งบประมาณ 75,600 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่ าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด
จํานวน 7 รายการ ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ าได้ ดํ าเนิ นการเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลต้นธงชัย ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.5 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลลําปางหลวง
อําเภอเกาะคา จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 266,400 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลลําปางหลวง ได้เสนอเรื่องการจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 6
รายการ งบประมาณ 266,400 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่
ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่
เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
3.5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ข้ อ 1 ในราคาเครื่ อ งละ 130,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 130,000 บาท
3.5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
3.5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
22,000 บาท
3.5.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Net work แบบที่
2 (33 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ข้อ 43 ในราคาเครื่องละ 15,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
15,000 บาท
3.5.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ข้อ 47ในราคาเครื่องละ
7,700บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 15,400 บาท

-93.5.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 60 ในราคาเครื่องละ 13,000 บาท
จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 52,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด
จํานวน 6 รายการ ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็ นว่ าได้ดํ าเนิ นการเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลลําปางหลวง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

เลขานุการ

3.6 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของ เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอ
เกาะคา จํานวน 8 รายการ งบประมาณ 126,480 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เทศบาลตําบลเกาะคา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 8รายการ
งบประมาณ 126,480 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ใ น
อํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน
๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน* (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7
ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 16,000 บาท
3.6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อ 8 ในราคาเครื่องละ 22,0๐๐ บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 44,000 บาท
3.6.3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 10 ในราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท
จํานวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 32,000 บาท
3.6.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้องติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 39 ใน
ราคาเครื่องละ 4,300 บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 4,290 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 4,290 บาท
3.6.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับขนาด A3 (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 40 ในราคา
7,9๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 7,700 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ
7,700 บาท
3.6.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
สี แบบ Network โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 45 ในราคา
เครื่องละ 12,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ในราคา 11,990 บาท จํานวน 1 เครื่องรวมงบประมาณ
11,990 บาท

-103.6.7 เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction
แบบฉี ด หมึ ด (Inkjet) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 47 ในราคา
เครื่องละ 7,7๐๐ บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,700 บาท
3.6.8 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 2,8๐๐ บาท
จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 2,800 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด จํานวน
8 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลเกาะคา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
รายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.7 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตําบลวังทราย
คํา อําเภอวังเหนือ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 129,300 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ จํานวน 6 รายการ งบประมาณ 129,300 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว
การจัดซื้อดังกล่าว อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณ
ในการจัดซื้อไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*(หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7 ใน
ราคาเครื่องละ 16,0๐๐ บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 64,000 บาท
3.7.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink TankPrinter)
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 39
ในราคาเครื่องละ 4,3๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,900 บาท
3.7.3เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับขนาด A3 (Inkjet Printer) โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 40 ในราคา
เครื่องละ 7,9๐๐ บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 23,700 บาท
3.7.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 45 ในราคาเครื่องละ
12,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 12,000 บาท
3.7.5เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึด (Inkjet) โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 47 ในราคาเครื่องละ 7,700
บาท จํานวน 1 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,700 บาท

-113.7.6 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 56 ในราคา
เครื่องละ 3,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 9,000 บาท
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานดังกล่าวฯ
แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนด
จํานวน 6 รายการ ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็ นว่ าได้ดํ าเนิ นการเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายคํา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ
3.8 การพิ จารณาการจัด ซื้อระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ
อําเภองาว จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 320,600 บาท (สามแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

เลขานุการ

เทศบาลตํ า บลหลวงเหนื อ ได้ เ สนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 5
รายการ งบประมาณ 320,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.7.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารสําหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 2 ในราคาเครื่องละ 33,0๐๐ บาท
ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 32,800 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมงบประมาณ 164,000
บาท
3.7.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอ
ในอาคารสําหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 1 ในราคาเครื่องละ 23,0๐๐ บาท ซึ่ง
หน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 22,800 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 68,400 บาท
3.7.3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) 16 ช่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ
10 ในราคาเครื่องละ 64,0๐๐ บาท ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 63,900 บาท จํานวน 1
เครื่อง รวมงบประมาณ 63,900 บาท
3.7.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 12 ในราคาเครื่อง
ละ 17,0๐๐ บาท ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 16,800 บาท จํานวน 1 เครื่อง รวม
งบประมาณ 16,800 บาท
3.7.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลาง CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58 ในราคาเครื่องละ 2,8๐๐ บาท
ซึ่งหน่วยงานจัดหาได้ในราคาเครื่องละ 2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง รวมงบประมาณ 7,500 บาท

-12มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 5 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นคือ หน่วยงานได้
จัดหาอุปกรณ์ที่มีราคาต่ํากว่าราคากลาง 30% ซึ่งจะได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐาน จะเกิดมี
ปัญหาการใช้งานในอนาคตหรือใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้น ขอให้หน่วยงานพิจารณาการจัดหาใหม่
โดยใช้คุณลักษณะของอุปกรณ์และราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนดโดยพิจารณารุ่นและยี่ห้อที่ได้
มาตรฐาน
จึงมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลหลวงเหนือ แก้ไขตามรายละเอียดที่คณะกรรมการ
แนะนํา เพื่อจะนําเข้าประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งในคราวต่อไป

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.9 การพิจารณาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
พัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 119,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน
1 รายการ งบประมาณ 119,600 บาท ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้พิจารณาแล้ว การจัดซื้อดังกล่าว
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณา เนื่องจากจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อ
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 9 ในราคาเครื่องละ 30,0๐๐ บาท และหน่วยงานจัดหาได้ใน
ราคา 29,900 บาท จํานวน 4 เครื่อง รวมงบประมาณ 119,000 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคําขอการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ดังกล่าวฯ แล้วปรากฏว่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด จํานวน 1 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดทุกประการ ฯ
จึงมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมพัฒนา ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตามรายการที่เสนอขอได้ทุกรายการ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ผศ.นพนันท์ฯ

4.1 กรณีจัดหาอุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยเปรียบเทียบ
จํ านวน 3 ร้ านหรื อ 3 ยี่ ห้ อ (ยกเว้ นกรณี จั ดหาค่ าบริ การ Internet) และ 1 เว็ บไซต์ ให้
หน่วยงานพิจารณาเว็บไซต์หลักหรือมาตรฐาน ซึ่งไมใช่เว็บไซต์ร้านค้าหรือบริษัทรายย่อย เช่น
ยี่ห้อ HP มาเปรียบเทียบ
4.2 กรณีจัดหาบริการ Internet ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ให้หน่วยงานระบุชื่อบริษัทและ
ราคาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ในปีที่ผ่านมา ในช่องเว็บไซต์
4.3 ให้หน่วยงานพิจารณาการบริการ Internet ของ บริษัท CAT มาเปรียบเทียบร่วมด้วย
เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุ้นไว้ด้วย

